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Г1АЛГ1АЙ   РЕСПУБЛИКА 

 

ЗАКОН  

 

    Г1алг1ай Республика доал дареи 1унал дареи даькъе, цхьайолча 

законодательни акташта хувцамаш юкъедахьара хьакъехьа 

 

 

         Т1аийцад 

         Г1алг1ай Республика 

         Халкъа Гуллама                                              2020 шера 27 феврале   

 

 

Статья 1  

«Бойлахь диссача берашта а даьй-ноаной доал доацаш  диссача 

берашта а социальни новкъостал дарах долча»,  2007 шера 14 сентябрерча 

№31-РЗ йолча Г1алг1ай Республика Закона (газет «Г1алг1айче», 2007, 20 

сентябре; 2009, 28 июле; 2011, 6 октябре; 2013, 7 ноябре; 2014,  7 июне, 8 

ноябре; Официальни бокъон хоама интернет-портал  (www.pravo.gov.ru), 

2015, 1 июне; 2017, 2 мае, 20 декабре; интернет-газет «Г1алг1айче» 

(www.gazetaingush.ru), 2018, 13 июне)  5 статьяй хьалхарча даькъе хувцам 

юкъехьо укх  редакце д1а язъеш: 

 «1. Бойлахь дисса бераши даьй-ноаной доал доацаш  дисса бераши, 

бойлахь диссача берехи даьй-ноаной доал доацаш диссача берехи бола нах 

нах, уж баха  фусамаш социальни найма договорех нанимателаш ца хилча, е 

социальни найма договорах нах баха фусам наниматела дезалхо хилча е нах 

баха фусамаш доалахьа яр хилча, иштта бойлахь дисса   бераш  а  даьй-

ноаной  доал  доацаш  дисса  бераш а, бойлахь диссача берехи даьй-ноаной 

доал доацаш диссача   берехи  бола нах,  нахбаха  фусамаш социальни найма 

договорех наниматал хилча е социальни найма договорах нах баха фусам 

наниматела дезалхо хилча е нах баха фусамаш доалахьа яр хилча, нагахьа 

санна шоашка паччахьалкхен полномочеш д1аеннача. моттигерча 
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шедоалдара органаша, уж хьалхаг1а  чу 1еш хиннача фусамашка вахара  

аьттув ца хилар бакъдича,цар йоазонца яьча заявленех, 18 шу доалаш, иштта 

кхийна баьлча уж биззача сакхетаме хилча, царна лостам бола нах баха 

фусамаш лу, лаьрхх1ача фусамий фондера, лаьрхх1а йола нах баха фусамаш 

наймах хьаэцара долча договорах, Г1алг1ай Республика законодательствос 

отта ма дарра.». 

 

 Статья 2 

 «Бойлахь диссача берашта, даьй-ноаной доал доацаш  диссача берашта, 

бойлахь диссача берехи даьй-ноаной доал доацаш диссача берехи болча наха, 

фусамашца кхоачо ярах долча», 2013 шера 31 октябрерча №31-РЗ йолча 

Г1алг1ай Республика Закона (Официальни бокъон хоама интернет-портал  

(www.pravo.gov.ru), 2015, 1 июне; 2018, 27 феврале) юкъехьо 1обелгаладаь 

хувцамаш: 

1) 2 статье т1атохар де ер чулоацам болча 11 даькъаца: 

 «11. Бойлахь дисса бераш, даьй-ноаной доал доацаш  дисса бераш, 

бойлахь диссача берехи даьй-ноаной доал доацаш диссача берехи бола нах, 

ххьалхаг1а шоаш чу1ийнача, нанимателаш болаш е наниматела дезалех 

болаш социальни найма договорехи е уж доалахьа йолаш уж хилча, цига 

1елга доацалга бакъдара арг1а д1аоттаю, Г1алг1ай Республика 

Правительствос.»; 

          2)  4 статья укх редакце д1аязъе: 

           «Статья 4. Список оттаяр 

 

 1. Бойлахь диссача бераштеи даьй-ноаной доал доацаш  диссача 

бераштеи, бойлахь диссача берехи даьй-ноаной доал доацаш диссача берехи 

болча нахаи, берий законнии викалашца бойлахь диссача бераштеи даьй-

ноаной доал доацаш  диссача бераштеи, бойлахь диссача берехи даьй-ноаной 

доал доацаш диссача берехи болча наьха 14 шу даьнна кхо бутт боалача юкъа 

е федеральни законодательствас а Г1алг1ай Республика боарама бокъон 

акташа белгалъяьча моттигашка 14 шу даьнначул  т1ехьаг1а белгалбаьча 

наха фусамаш ялара к1ийленаш  хьахилча д1алу заявленеш, бойлахь диссача 

бераштеи даьй-ноаной доал доацаш  диссача бераштеи, бойлахь диссача 

берехи даьй-ноаной доал доацаш диссача берехи болча нахи юкъебахьарах, 

бойлахь диссача бераштеи даьй-ноаной доал доацаш  диссача бераштеи, 

бойлахь диссача берехи даьй-ноаной доал доацаш диссача берехи болча 

нахаи чу баха фусамаш яла езарий списка юкъе язбу (д1ахо - список) 

моттигерча ше доал дара органе, муниципальни бокъон актаца уполномочить 

даь, укх Закона 1 т1атохара нийса йолча кепе. 

 Списка юкъе бахьарах иштта заявлени д1алу, шоаш бахача моттига, 

моттигерча доал дара органе даьй – ноаной доал доацаш дисса бераш уж 

оттаме кхетам болаш (эмансипированни) хилар бакъдаь дале а, бойлахь 

диссача бераштеи даьй-ноаной доал доацаш  диссача бераштеи, бойлахь 

диссача берехи даьй-ноаной доал доацаш диссача берехи болча нахахи бола 

нах, нагахь санна оттаяьча арг1ах списка юкъе бихьа беце, ший арг1ах цар 
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уж оттаме кхетаме хилале, уж кхийна балале, е цар 18 шу далале, е цар шой 

фусамаца 1алашо яра йола бокъо  кхоачашъяь еце, х1аьта 23 шу даьннача 

наха, шоаш вахара хьалаш тоаде дезача нахах хиларца е фусамаш эшаш 

болча наха оттаяьча арг1анца нийса учете оттабаь ца хилча, е цар шоай 

фусамаш д1аэцара бокъо кхоачашъяь ца хилча, бойлахь долча берех бола, 

кхетаме боацача е цхьан даькъе кхетаме боацача, 23 шу даьннача наьха 

законни викалаш списка юкъебихьа ца хилча, фусамаш д1аэцара цар йола 

бокъо коачаш ца йича. 

 Списка юкъехьу укх Закона 2 статьяй 1 даькъе белгалбаь 14 шу даьнна 

нах. 

 Списка юкъебахьарах йолча заявленеца д1алу, Г1алг1ай Республика 

Правительствас шой перечень хоаддаме оттаеш дола документаш. 

 Паччахьалкхен услугаш еча органашка, кхыйолча паччахьалкхен 

органашка, моттигерча  шедоалдара органашка е паччахьалкхен органий е 

моттигерча шедоалдара органий ведомства к1ала  йолча органий амарца дола 

документаши хоамаши д1адех, моттигера шедоалдара органаша, нагахь 

санна уж тайпа документаши хоамаши бойлахь диссача берии даьй-ноаной 

доал доацаш диссача берии законни викалаша д1аденна деце, бойлахь 

диссача бераштеи даьй-ноаной доал доацаш  диссача бераштеи, бойлахь 

диссача берехи даьй-ноаной доал доацаш диссача берехи бола нах бизза 

кхетаме (эмансипированни) хилар бакъдаь дале, цу наьха 23 шу даьлча,   

кхетаме е цхьа дакъа кхетаме доацача, бойлахь диссача берий законни болча 

викалаша.  

 Список оттаяра арг1а, списка юкъеоттаварах йолча заявлене кеп, 

списка юкъеоттавара эшаш долча  хетаргахьара документий перечень, списка 

юкъеоттаварах е юкъе ца оттавеш духьале ярах соцам т1аэцара хан-йовкъаш 

а к1ийленаш, иштта списка юкъеоттавара хан-йовкъаш а  д1аоттаю 

Российски Федераце Правительствос. 

 2. Моттигерча шедоалдара  органага заявленеца д1алу документаш 

д1аденна 60 ди доаллача ханачухь документаш чу долча сведенешта тохкам 

бу, 1обелгалбаьрех цхьа соцам т1аэц: 

 бойлахь диссача берехи даьй-ноаной доал доацаш диссача берехи бола, 

23 шу даьнна нах списка юкъебахьарах; 

 бойлахь диссача берехи даьй-ноаной доал доацаш диссача берехи бола, 

23 шу даьнна нах списка юкъе ца хьош битарах. 

 Списка юкъе ца хьош битарах, списка юкъебахьарах соцам боараме 

берзабу, моттигерча ше доал дара органа актаца (д1ахо ше ший арг1ах- 

списка юкъеоттаварах йола акт, списка юкъе ца оттавеш витарах  йола акт). 

 3. Бойлахь диссача бераштеи даьй-ноаной доал доацаш  диссача 

бераштеи, бойлахь диссача берехи даьй-ноаной доал доацаш диссача берехи 

болча нахаи списка юкъе ца бахьарах бола соцам т1аэц, нагахьа санна болх 

беча законодательствас списка юкъе бахьара белгалъяь е йола к1ийленаш ца 

хилча. 
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 Списка юкъебахьарах е списка юкъе ца хьош витарах бола соцам 

т1аийцача соцамах, заявлени д1аеннача сагага хоам д1абу, моттигерча 

шедоалдара органо, из соцам т1аийца балха 5 ди доалача ханачухь. 

4. Списка юкъебахьарах долча соцамий к1ийленаш т1а, моттигерча ше 

доал дара органо список оттаю, укх Закона 2 т1атохара нийса. 

 Х1ара списка юкъевихьача гражданина хьакъехьа учетни г1улакх 

оттаду, цу чу списка юкъевахьарах бола соцами документаши долаш, 

белгалбаь соцам т1аэца к1ийле хинна а дола. 

 Список оттаю каьхата а т1а электронни кепе а. 

 5. Моттигерча шедоалдара органо х1ара ахшера сведенеш д1адохьийт, 

списка юкъе бихьача нахах дола сведенеш, шоашца арг1а йола учетни 

г1улакхаш а долаш,, Г1алг1ай Республика паччахьалкхен 1аьдала 

кхоачашдара, 1унал дареи йоакхо яреи уполномоченни органе. 

 6. 1унал дареи йоакхо яреи йолча, Г1алг1ай Республика паччахьалкхен 

1аьдала кхоачашдара уполномеченни органо укх статьяй 5 даькъаца нийса 

хьаденнача данней к1ийлен т1а в1ашаг1йолл, бойлахь диссача бераштеи 

даьй-ноаной доал доацаш  диссача бераштеи, бойлахь диссача берехи даьй-

ноаной доал доацаш диссача берехи болча наьхеи сводни список, фусамаш 

яла езаш болча (д1ахо – сводни список), укх Закона 3 т1атохара нийса. 

 Фусамашца кхоачо е езача наьха сводни список в1ашаг1йолл, цар 

заявлени д1аеннача  ханага хьежжа. Нагахьа санна цу наха завленеш д1аенна 

ханаш в1ашкайоаг1аш яле, список оттаю алфавитни арг1ах. 

 7. Бойлахь дисса бераши даьй-ноаной доал доацаш  дисса бераши, 

бойлахь диссача берехи даьй-ноаной доал доацаш диссача берехи бола нахи 

бахача моттигерча  шедоалдара  органо т1ахьожам лоаттабу, цар законни 

викалаша списка юкъебахьарах йола заявленеш  ханнахьа д1аяларах. 

 Нагахь санна, бойлахь диссача берий законни викалаша, укх статьяй 

1даькъа    хьалхарча  абзаце белгалъяьча арг1ах а ханачухь а заявлени ца луш 

йитача, бойлахь дисса бераш, цу списка  юкъедахьарах заявлени д1алу, цу 

берий хьакъехьа шоай полномочеш кхоачашъеча, доал дареи 1унал дареи 

органаша,  «Бойлахь диссача бераштеи даьй-ноаной доал доацаш  диссача 

бераштеи совнаг1а тешам баларах долча» 1996 шера 21 декабрерча №159-ФЗ 

йолча Федеральни закона 8 статьяй 3 пункта 3 абзацо оттаяь  ха йистеяьнна 

30 балха ди доалача ханачухь». 

 8. Бойлахь дисса бераш, даьй-ноаной доал доацаш  дисса бераш, 

бойлахь диссача берехи даьй-ноаной доал доацаш диссача берехи бола нах 

списка юкъера д1абоах укх моттигашка: 

 1) бойлахь диссача берашта а даьй-ноаной доал доацаш  диссача 

берашта а, бойлахь диссача берехи даьй-ноаной доал доацаш диссача берехи 

болча наха  а, уж баха  фусамаш социальни найма договорех нанимателаш ца 

хилча, е социальни найма договорах нах баха фусама наниматела дезалхо ца 

хилча е нах баха фусамаш доалахьа яр ца хилча, иштта бойлахь дисса   бераш  

а  даьй-ноаной  доал  доацаш  дисса  бераш а, бойлахь диссача берехи даьй-

ноаной доал доацаш диссача   берехи  бола нах,  нах баха  фусамаш 

социальни найма договорех нанимател хилча е социальни найма договорах 
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нах баха фусам наниматела дезалхо хилча е нах баха фусамаш доалахьа яр 

хилча, нагахьа санна белгалбаь нах баха моттигаш,  Г1алг1ай Республика  

муниципальни района а городской округа а  моттигерча шедоаладра 

органаша, уж хьалхаг1а  чу 1еш хиннача фусамашка вахара  аьттув ца хилар 

бакъдича,  лаьрхх1ача фусамий фондера, лаьрхх1а йола нах баха, лостам баь 

йола лаьрхх1а  фусамаш наймах хьаэцара долча договорах, цкъа д1аялар, 

Г1алг1ай Республика боарама бокъон акташца  отта ма дарра; 

 2) царгара укх пункта 1 подпункто белгал ма дарра, лаьрхх1а йола нах 

баха, лостам баь йола лаьрхх1а  фусамаш договорах д1аэцара к1ийле 

д1аяьлча; 

 3) уж, шоай вахара моттиг хувцарах Росийски Федераце кхыча 

субьекте а  списка юкъебихьача; 

 4) цар Российски Федераце гражданство соцайича, нагахьа санна 

кхыдар Российски Федераце дуненхалкъашта юкъерча договоро оттадаь 

деце; 

 5) уж кхелха е   кхелха хилар кхайкадича Российски Федераце 

законодательствос отта ма дарра. 

 Списка юкъера д1аваккхарах йола заявлени д1аэц, шоай доазон т1а 

бойлахь дисса бераш, е кхийна далалехьа, дизза сакхетаме кхаьча дола 

бойлахь дисса бераш, бойлахьа долча берех бола нах, бахача моттигерча 

шедоалдара органо е уполномоченни организацено, Российски Федераце 

субьекта законаша е кхыйолча боарама бокъон акташа белгалъяьча 

моттигашка а арг1ах а.»; 

 3)  10 статье: 

  хьалхарча  абзаце дешаш «пхе шера хан-юкъ» т1ехьа т1атохар де 

дешаца  «массайттаза»; 

 т1атохар де ер чулоацам болча абзацаца:  

 «Укх статьяй хьалхарча абзаце белгалъяь, квартира боараме йолаш, 

цхьан дукха квартираш йолча ц1аг1арча фусамий юкъара дукхала боарам 

д1аоттабу Г1алг1ай Республика законодательстваца, цу моттиге уж дукха 

квартираш йолча цу ц1аг1а 25 процентал дукхаг1а хила йиш яц, 10 эзар сагал 

к1езигах нах баха пункташ ца лаьрх1ача, иштта дукха квартираш йолча 

ц1еношка, цу чура квартираш иттанел к1езигах хилча.»; 

4)  1 т1атохар  ший низ д1абаьнна ларх1а; 

 5) т1атохар 3 укх редакце д1аязде: 

 

                                      

                                            «Т1атохар 3 

«Бойлахь диссача бераштеи даьй-ноаной доал 

доацаш  диссача бераштеи, бойлахь диссача 

берехи даьй-ноаной доал доацаш диссача 

берехи болча   нахаи фусамаш яларах долча» 

Г1алг1ай Республика Закона 
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Д1ач1оаг1даьд 

Г1алг1ай Республика  доал дареи 1унал дареи 

паччахьалкхен 1аьдала, кхоачашдара 

уполномоченни органо 

_____________________________________ 
                              (Кулгалхо, Т.Ц1. Ц1. Д.Ц1) 

          _______________________________________________ 

                                           (кулг) 

 

          М.М.  «___»__________ 20___ шера 

 

  

    

Сводни список 

Фусамаш яла езача бойлахь диссача берий, даьй-ноаной доал доацаш  

диссача берий, бойлахь диссача берехи даьй-ноаной доал доацаш диссача 

берехи болча   наьха 

 
№ 

а/а 
Т.Ц1. Ц1. Д.Ц1 Ваь ха  

(ди, бутт, шу) 

Учете 

оттаваь ха 

(списка 

юкъевихьа 

ди) 

Фусам ялара 

к1ийле хинна 

ха (дешар/ 

амал дар 

чакхдаьнна 

ха) 

Моттигерча 

шедоалдара 

органа ц1и 

(регистраци 

яь адрес) 

Списка 

юкъевахьара 

к1ийле 

(списка 

юкъевахьара 

акта 

реквизиташ) 

 

Белгалдараш 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                   ». 

 

 Статья 3 

Ер закон низаца ч1оаг1денна болх бе долалу, ер официально кепатеха 

итт ди чакхдаьннача дийнахьа денз.  
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